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Plan van Aanpak

Besluit:

Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het plan van aanpak en de
vertaling hiervan in de gewijzigde begroting 2019.

Samenvatting:

Plan van aanpak:
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben in de periode
2016-2018 geïnvesteerd in extra uitvoeringskosten voor de IGSD.
Het voornaamste doel van dit investeringsprogramma was het
aantal gemeentelijke uitkeringen te laten dalen door inwoners
kansen te bieden voor werk en participatie.
Wij hebben aan dit doel gewerkt door extra personele inzet bij de
verschillende teams. Daarbij legden we de focus op inwoners met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en op een persoonlijkere en
intensievere aanpak.
Al in de benchmark van 2017 zagen we een sterkere daling van het
aantal inwoners in de bijstand in Steenwijkerland en Westerveld
dan landelijk1. Het resultaat van dit investeringsprogramma is ook
onderzocht door Bureau Berenschot2. Uit dit onderzoek blijkt dat er
sprake is van daling van de uitkeringsdichtheid. Berenschot spreekt
over een trendbreuk in positieve zin. Door de extra investering
liggen onze uitvoeringskosten hoger dan in referentiegemeenten
maar de baten overtreffen de lasten ruimschoots.
In het tweede en derde kwartaal van 2018 heeft er een analyse van
het bestand van de IGSD plaatsgevonden. Op basis van deze
analyse is voor 2019 en verder een Plan van Aanpak opgesteld. Het
Plan van Aanpak is aan het dagelijks bestuur en de beide
gemeenten ter vaststelling voorgelegd. Voor de uitvoering van het
Plan van Aanpak is uitbreiding van het personeelsbestand nodig. In
het Plan van Aanpak is uiteraard een uitgebreide toelichting
opgenomen met betrekking tot de keuzes en acties die voortvloeien
uit het Plan.
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IGSD rapportage 2e kwartaal 2018.
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Rapportage Onderzoek uitvoeringskosten en werklast IGSD Steenwijkerland en Westerveld, 6

februari 2018.
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